
IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÏA

MATERIA Tecnoloxía

PROFESOR/A Miguel Carballido, Andrés Lariño (SB)

           SB  Sección bilingüe

2º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 O proceso Tecnolóxico:

• Fases do proceso tecnolóxico

• Elementos de información de produtos tecnolóxicos: Vistas, despeces, planos, orzamento, plans de cnstrución, 
análise de obxectos. Documentación técnica.

• Seguridade e hixiene. Sinalización

• Tecnoloxía e medio ambiente

2 Hardware e Software

• Codificación binaria

• Compoñentes do hardware e funcionamento básico.

• Software e sistema operativo. Tipos de software.

• Aplicacións ofimáticas: O procesador de textos.

3 Expresión e comunicación gráfica

• Bosquexos, esbozos e planos.

• Escalas

• Normalización básica en debuxo técnico

• Acotación

• Vistas dun obxecto

• Deseño gráfico por ordenador.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 Estruturas

• Estruturas naturais e artificiais.

• Forzas e estruturas.

• Definición de carga. Concepto de tensión e esforzo.

• Tipos principais de esforzos.

• Condicións das estruturas: rixidez, resistencia e estabilidade. Triangulación.

• Principais elementos das estruturas artificiais.

5 Mecanismos

• Elementos dos mecanismos

• Clasificación dos mecanismos

• Equilibrio de momentos de xiro.

• Relacións de transmisión.

• Trens de engrenaxes ou poleas.

6 Materiais: Madeira e metais

• Propiedades xerais

• Clasificación da madeira. Derivados da madeira. Ferramentas e técnicas básicas de traballo. 

• Clasificación dos metais. Obtención. Metais ferrosos, non ferrosos, aliaxes. Técnicas de conformación, manipulación.

• Unións fixas e desmontables.

• Normas de seguridade e hixiene.



3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

Electricidade

• Carga eléctrica e corrente eléctrica. 

• Circuítos e esquemas. Elementos dos circuitos eléctricos. Representación e simboloxía.

• Instrumentos de medida.

• Efectos da corrente eléctrica.

• Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm.

• Circuítos serie e paralelo

• Normas de seguridade.

Programación

• Proceso de programación

• Programación con Scratch



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Por ser o primeiro ano de impartición da materia non se incorporan contidos do ano anterior.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia , sempre e cando o

alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra. 

OBSERVACIÓNS: En cada avaliación o aprobado obterase cunha media igual ou superior a 5 e sempre que se obteña un 40% como

mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro  día  que se incorpore á  clase desta  materia.  Si  dispón de xustificante  médico por  calquera outra  circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente no 
caso de actividade lectiva non presencial.

Manterase o horario lectivo e atenderase ao alumnado polos medios antes citados.

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se reserven 

para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a distancia. Neste 

caso reflectiranse  os cambios na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da aula 

virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar o alumno 

para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÏA

MATERIA Tecnoloxía

PROFESOR/A Isabel Fúster (SB), Mª Dolores Feijoo, Eva Alfonso

           SB  Sección bilingüe

3º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 Mecanismos (non impartido en 2º ESO)

• Elementos dos mecanismos

• Clasificación dos mecanismos

• Equilibrio de momentos de xiro.

• Relacións de transmisión.

• Trens de engrenaxes ou poleas.

2 O ordenador

• Elementos dun equipo informático.

• Arquitectura do ordenador. Placa base e conexión de dispositivos externos.

• Sistema operativo. Tipos, funcións e instalación de aplicacións.

• A folla de cálculo.

• Presentacións multimedia.

3 Materiais plásticos e textiles

• Propiedades xerais.

• Clasificación.

• Técnicas de conformación.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 Sistemas de representación

• Tipos de perspectivas en debuxo técnico. Perspectivas isométrica e cabaleira.

• Normalización, escala e acotación

• Medida de precisión co calibre e micrómetro.

• Aplicacións de deseño por ordenador.

5 Materiais pétreos e cerámicos

• Propiedades xerais.

• Obtención e clasificación. Usos.

6 Electricidade (contidos non impartidos en 2º ESO)

• Carga eléctrica e corrente eléctrica. 

• Circuítos e esquemas. Elementos dos circuitos eléctricos. Representación e simboloxía.

• Instrumentos de medida.

• Efectos da corrente eléctrica.

• Magnitudes eléctricas. Lei de Ohm.

• Circuítos serie e paralelo

• Normas de seguridade.



3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

Circuítos eléctricos e xeración de enerxía

• Corrente continua e alterna.

• Circuitos serie, paralelo e mixto.

• Magnitudes eléctricas e Lei de Ohm. Cálculo.

• Efectos da corrente eléctrica. Lei Joule. Electromagnetismo.

• Sistemas de control electromecánico.

• Instrumentos de medida.

• Xeración, transporte e distribución da enerxía eléctrica.

• Centrais, descrición e tipos.Impaacto medioambiental.

• Importancia do uso das enerxías alternativas.

• Eficiencia e aforro enerxético

Internet e seguridade. A web

• Licenzas de uso e clasificación de software.

• Comunicación entre ordenadores. Redes, concepto de protocolo.

• Medidas de seguridade no uso dos sistemas de intercambio de información.

• Ferramentas para a procura descarga e intercambio de información.

• Páxinas web, blogs, redes sociais e traballo na nube.



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Como se pode apreciar no apartado anterior impartiranse as unidades de Mecanismos e electricidade que teñen continuidade no curso 
de 3º ESO. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia, sempre e cando o

alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra. 

OBSERVACIÓNS: En cada avaliación o aprobado obterase cunha media igual ou superior a 5 e sempre que se obteña un 40% como

mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro  día  que se incorpore á clase desta  materia.  Si  dispón de xustificante  médico por  calquera outra  circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente no 
caso de actividade lectiva non presencial.

Manterase o horario lectivo e atenderase ao alumnado polos medios antes citados.

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se reserven 

para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a distancia. Neste 

caso reflectiranse  os cambios na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da aula 

virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar o alumno 

para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÍA

MATERIA ACM II (PMAR)

PROFESOR/A Eva Alfonso

           

3º ESO
PMAR

2020-2021

CONTIDOS

MATEMÁTICAS BIOLOXÍA E XEOLOGÍA FÍSICA E QUÍMICA

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

Unidade 1 – Números Unidade 8 - As persoas e a saúde I  Unidade 5 - A materia e os cambios 
químicos

Unidade 2 – Xeometría*.

*Integra e amplía as seguintes unidades:  
(non impartidas en 2º ESO)

 UD7-Tema 3: Geometría 
básica.

 UD8-Tema 3: Triángulo. 
Cuadriláteros, circunferencia y 
círculo.

 UD9-Tema 3: Poliedros. 
Semejanza.

Os animais (non impartido en 2º ESO)
(correspondente a “UD5-tema10” de 2º)

MATEMÁTICAS BIOLOXÍA E XEOLOGÍA FÍSICA E QUÍMICA

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

Unidade 3 – Alxebra e funcións

*Integra e amplía a seguinte unidade:  
(non impartida en 2º ESO)

 UD5-Tema 4: Sistemas de 
ecuaciones

Unidade 9 - As persoas e a saúde I I Unidade 6 - Movementos e forzas*

*Integra e amplía a seguinte unidade:  
(non impartida en 2º ESO)

 UD4-Tema7: A Forza

MATEMÁTICAS BIOLOXÍA E XEOLOGÍA FÍSICA E QUÍMICA

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

Unidade 4 – Estadística e 
Probabilidade*

*Integra e amplía a seguinte unidade:  
(non impartida en 2º ESO)

 UD6-Tema 4 e 5: Funciones. 
Estadística 

Unidade - 10. Xeodinámica e 
ecosistemas* 

*Integra e amplía a seguinte unidade:  
(non impartida en 2º ESO)

 UD-6-Tema 10: Ecosistemas.  
Biomasas” 

Unidade 7 - A electricidade e a enerxía*



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Como se pode apreciar no apartado anterior impartiranse a unidade de “Os Animais” que teñen continuidade no curso de 3º ESO. 
O resto de contidos pendentes intégranse nas unidades correspondentes.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia, sempre e cando o

alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra. 

OBSERVACIÓNS: Obterase o aprobado cunha media na avaliación igual ou superior a 5 e sempre que se obteña  un 40% como

mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Si dispón de xustificante médico por calquera outra circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente 
no caso de actividade lectiva non presencial.

Das tres horas semanais de clase, mantendo o horario lectivo, impartirase unha clases a través de videoconferencia e a outra 

será de traballo do alumnado na aula virtual. 

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se 

reserven para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a 

distancia. Neste caso reflectiranse  os cambios na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da 

aula virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar o

alumno para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÍA

MATERIA Tecnoloxía

PROFESOR/A María Isabel Fúster Rodríguez

        

4º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 Circuitos eléctricos e electrónicos. Xeración de enerxía (3º ESO)

.Circuítos eléctricos (elementos, funcionamento e simboloxía) 

.Magnitudes eléctricas.  Ley de Ohm.

.Conexións serie , paralela e mixta.

.Corrente continua e corrente alterna.

.Efectos e aplicacións da corrente eléctrica.

.Xeración, transporte e distribución da enerxía eléctrica.

2 Electrónica

.Compoñentes electrónicos básicos.

.Montaxes básicas con elementos electrónicos.

.Sistemas electrónicos. Etapa de entrada, proceso e saída.

.Electrónica dixital.

3 Tecnoloxías da información e da comunicación

.Sistemas e medios de comunicación alámbrica e inalámbrica.

.Formas de comunicación entre dispositivos dixitais.

.Intercambio de información en Internet.

.Medidas de seguridad en Internet.

.Utilización de xestores de descargas.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 Control e robótica

.Tipos de sistemas de control  e compoñentes característicos dos sistemas de control.

.Linguaxes de programación.

.Tarxetas controladoras.

.Robots.

.Deseño e impresión 3D

5 Pneumática e hidráulica

•Elementos e funcionamento dos circuítos pneumáticos.

•Deseño de circuítos pneumáticos.

•Elementos e funcionamento dos circuítos hidráulicos.

•Deseño de circuítos hidráulicos.

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N Instalacións na vivenda

•Características, elementos normativa, simboloxía e análise das instalacións de electricidade, auga e saneamento, 
climatización, gas, comunicacións   e domótica.

•Deseño e representación de instalacións domésticas básicas.

•Arquitectura bioclimática.



•Criterios e medidas de aforro enerxético nunha vivenda.

•Interpretación de facturas de subministracións de electricidade, auga e gas..

Desenvolvemento tecnolóxico e evolución social

.Desenvolvemento tecnolóxico o longo da historia.

.Fitos na historia da tecnoloxía e obxectos técnicos de cada periodo histórico.

.Interrelación entre tecnoloxía e sociedade.

.Desenvolvemento sustentable.



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19

O tema 1: Circuitos eléctricos e electrónicos. Xeración de enerxía (3º ESO), incorpórase a este curso por non ter sido visto de forma 
presencial o curso pasado. Foi desenvolvido telemáticamente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN
PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia ,  sempre e

cando o alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra.

OBSERVACIÓNS: En cada avaliación o aprobado obterase cunha media igual ou superior a 5 e sempre que se obteña  un 40%

como mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará

o exame o primeiro día que se incorpore á clase desta materia. Si dispón de xustificante médico por calquera outra circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente 
no caso de actividade lectiva non presencial.

Manterase o horario lectivo e atenderase ao alumnado polos medios antes citados.

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se 

reserven para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a 

distancia. Neste caso reflectiranse  os cambios na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da 

aula virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar 

o alumno para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÍA

MATERIA TIC 

PROFESOR/A Eva Alfonso, Miguel Carballido, Mª Dolores Feijoo, Andrés 
Lariño.

           

4º ESO

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 Arquitectura do ordenador

• Identificación dos compoñentes dun ordenador e os seus periféricos.

• Placa base, chipset e microprocesador.

• Memorias principal e secundaria.

• Conectores e portos de comunicación.

• Dispositivos de entrada e saída.

• Dispositivos de almacenamento.

2 Sistemas operativos

• Funcións, tipos. Interface gráfico e intérprete de comandos.

• Xestor de arranque, escritorio.

• Configuración e ferramentas de administración.

• Personalización do ámbito.

• Coidado e mantemento dos equipos informáticos.

• Organización e administración de ficheiros.

• Aplicacións e paquetes. Instalación e desinstalación. Actualización.

3 Redes e seguridade informática

• Tipos, configuración, funcionamento da rede. Dispositivos de interconexión.

• Emprego de redes para compartir recursos e transferir información. Xestión de permisos.

• Tipos de conexión. Acceso a internet.

• Seguridade na rede.

• Medidas activas e pasivas.

• Malware, tipos e medidas de prevención.

• Copias de seguridade.

4 Tratamento de son

• Formatos de son. Conversión entre formatos.

• Dixitalización, Aplicacións multimedia. 

• Gravacións, creacións multimedia.

• Edición e montaxe de audio. Mesturas, inserción de arquivos de voz.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N 5 O procesador de texto

• Escritura en columnas, inserción de imaxes.

• Documentos con táboas. Deseño e modificación.

• Presentación, táboas de contido.

6 Edición de imaxe

• Edición e visualización de imaxes. 

• Medios de obtención de imaxes.

• Formatos gráficos.



• Características da imaxe dixital. Conversión.

• Retoque fotográfico. Traballo por capas. Aplicación de filtros e texto.

7 Edición de video

• Fomratos de video, reprodutores, conversión entre formatos.

• Montaxe de video a partir de secuencias estáticas. Edición de clips.

• Edición de arquivos de video. 

• Integración de son nun clip de video.

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

8 A folla de cálculo

• Estrutura da folla de cálculo.

• Datos e fórmulas. Emprego de funcións. Referencias absolutas e relativas.

• Xeración de gráficos

9 Páxinas web, blogs

• Creación e publicación na web.

• Linguaxe HTML. Nocións básicas.

• Editores web. Kompozer.

• Edición de blog



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Ao ser unha materia non impartida no curso anterior non hai contidos que deban ser recuperados debido á COVID-19. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia, sempre e cando o

alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra. 

OBSERVACIÓNS: En cada avaliación o aprobado obterase cunha media igual ou superior a 5 e sempre que se obteña  un 40% como

mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación. 

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro  día  que se incorpore á clase desta  materia.  Si  dispón de xustificante  médico por  calquera outra  circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente no 
caso de actividade lectiva non presencial.

Manterase o horario lectivo e atenderase ao alumnado polos medios antes citados.

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se reserven 

para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a distancia. Neste 

caso reflectiranse  os cambios na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da aula 

virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar o alumno 

para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÍA

MATERIA TIC

PROFESOR/A Miguel Carballido, Mª Dolores Feijoo,Isabel Fúster.

           

1º Bacharelato

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 A sociedade da información. Presentacións dixitais.

• As tecnoloxías da información. Evolución. Aplicacións. Valoración do papel na sociedade.

• Posibilidades e riscos das tecnoloxías da información.

• Comunicación de ideas de xeito claro e sinxelo con distintas técnicas. Ferramentas de presentación.

• Preparación e desenvolvemento de exposicións en público.

2 Arquitectura de ordenadores

• Identificación dos compoñentes dun ordenador e os seus periféricos.

• Placa base, chipset e microprocesador.

• Memorias principal e secundaria.

• Conectores e portos de comunicación.

• Dispositivos de entrada e saída.

• Dispositivos de almacenamento.

• Funcións do sistema operativo, manexo do sistema operativo. 

• Instalación e desinstalación de aplicacións.

• Mantemento e protección do ordenador.

• Codificación da información. Sistemas de numeración e transformación de números en distintos sistemas.

3 Redes 

• Tipos, configuración básica, arquitecturas de rede. 

• Dispositivos de interconexión.

• Emprego de redes para compartir recursos e transferir información. 

4 Software para sistemas informáticos. Procesador de texto.

• Elaboración de documentos, Transferencia de dados dende PDF e a folla de cálculo.

• Deseño e formato nos documentos. Pegados e vínculos especiais. Índice de contidos. 

• Escritura en columnas, Documentos con táboas. 

• Conversión a PDF

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

5 Software para sistemas informáticos. A folla de cálculo.

• Escritura en columnas, inserción de imaxes.

• Documentos con táboas. Deseño e modificación.

• Presentación, táboas de contido.

6 Debuxo en 2D e 3D

• Debuxo vectorial.

• Acotación. Escalas de impresión.

• Aplicacións SketchUp.

• Aplicacións para deseño 3D. Impresión 3D



3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

8 Debuxo en 2D e 3D

• Aplicacións para deseño 3D. Impresión 3D

9 Iniciación á programación

• Linguaxes de programación. 

• Algoritmos e programas. Representación de algoritmos.

• Programación por bloques. Code, Scratch.



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
Ao ser unha materia non impartida no curso anterior non hai contidos que deban ser recuperados debido á COVID-19. 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia, sempre e cando o

alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra. 

OBSERVACIÓNS: En cada avaliación o aprobado obterase cunha media igual ou superior a 5 e sempre que se obteña un 40% como

mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro  día  que se incorpore á  clase desta  materia.  Si  dispón de xustificante  médico por  calquera outra  circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente no 
caso de actividade lectiva non presencial.

Manterase o horario lectivo e atenderase ao alumnado polos medios antes citados.

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se reserven 

para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a distancia. Neste 

caso reflectiranse  os cambios na aula virtual. 

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da aula 

virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar o alumno 

para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.



IES MARÍA CASARES.  Departamento de TECNOLOXÏA

MATERIA TIC

PROFESOR/A Loli Feijoo Padín e María Isabel Fúster Rodríguez

         

2º BAC

2020-2021

CONTIDOS

1ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

1 Introducción á programación (1º BAC)

.Linguaxes de programación e algoritmos.

.Creación de programas mediante bloques (CODE)

2 Programación estructurada

.Tipos de linguaxes de programación.

.Análise de problemas.

.Representación de algoritmos: diagramas de fluxo e pseudocódigo.

.Elementos dun programa: datos, variables, funciones condicionais, bucles e operacións aritméticas e lóxicas.

.Programación coa linguaxe Python.

2ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

4 Seguridade na rede

.Tipos de amenazas. Malwares.

.Enxeñería social.

.Soluciones antivirus.

.Políticas de seguridade.

.Criptografía.

.Sistamas de protección na rede.

5 Deseño de páxinas Web

•Linguaxes e editores para a creación de páxinas e contido web.

•Estrutura básica dunha páxina web.

•Elementos dunha páxina web (etiquetas, listas, táboas, enlaces, imaxes, encabezados)

3ª
 A

VA
LI

A
C

IÓ
N

Blogs

•Tipos de blogs.

•Creación de un blog en Blogger.

•Publicación e edición de entradas.

•Enlaces e contido multimedia.

•Temas e personalización.
A era dixital

.Redes e servizos de Internet.

.Protocolos TCP/IP.

.Internet das cousas.

.Traballo colaborativo na web 2.0

.Redes sociais

.Aloxamento na nube.

.Comercio electrónico.



CONTIDOS IMPRESCINDIBLES DO CURSO 2019-2020 QUE QUEDARON SEN VER DEBIDO Á COVID-19
O tema 1: Introdución á programación (1º BAC), incorpórase a este curso por non ter sido visto de forma presencial o curso pasado. Foi desenvolvido 
telemáticamente.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN, CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN

FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN PORCENTAXE NA
CUALIFICACIÓN

Probas de coñecemento individuais 60,00%

Anotacións no caderno do profesor: Observación directa, participación, cumprimento das indicacións.. 10%

Traballos individuais e actividades tanto en papel como en formato dixital. 30,00%

TOTAL AVALIACIÓN 100%

NOTA MEDIA XUÑO

Para a nota final farase a media de todas as avaliacións tendo que ser de 5 ou maior para superar a materia , sempre e cando o

alumno teña máis dun 5 en dúas e un 4 como mínimo na outra.

OBSERVACIÓNS: En cada avaliación o aprobado obterase cunha media igual ou superior a 5 e sempre que se obteña un 40% como

mínimo en cada unha das ferramentas de avaliación.

EXAMES: Se un alumno non se presenta a un exame debido a síntomas compatibles coa COVID-19, como norma xeral, realizará o

exame o primeiro día  que se incorpore á clase desta  materia.  Si  dispón de xustificante  médico por  calquera outra  circunstancia

acordarase co profesor unha data para a realización da proba.

METODOLOXÍA PARA A ACTIVIDADE LECTIVA NON PRESENCIAL

As clases online serán a través da plataforma Cisco Webex e da aula virtual do centro.

Na aula virtual colgarase toda a documentación necesaria para o seguemento das clases ao longo de todo o curso e especialmente no 
caso de actividade lectiva non presencial.

Manterase o horario lectivo e atenderase ao alumnado polos medios antes citados.

Na programación xeral do curso reflictese tamén que se poderá modificar a orde de impartición dos contidos, de xeito que se reserven 

para o traballo non presencial aqueles que consideramos que o alumnado poderá desenvolver con menor dificultade a distancia. Neste 

caso reflectiranse  os cambios na aula virtual.

METODOLOXÍA NO CASO DE QUE UN ALUMNO OU PARTE DUN GRUPO ESTEA ILLADO OU EN CORENTENA

No caso de que un alumno ou parte da clase deban estar illados ou en corentena a actividade lectiva debe ser seguida a través da aula 

virtual. Para cada sesión de clase colgaranse as explicacións, tarefas así como as solucións dos exercicios que deba realizar o alumno 

para o seguemento da materia.

A comunicación co profesor realizarase fundamentalmente a través dos foros da aula virtual así como do correo electrónico.


